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Verklaring Naleving  Claimcode 2019 
 

Principes en uitwerking 
 

 
1. Naleving van de code 

 
In artikel 9 van de statuten van de Stichting WAG staat dat het bestuur zorg draagt voor de 
naleving van de Claimcode 2011. De Claimcode 2011 is recentelijk geactualiseerd in de thans 
geldende Claimcode 2019. Stichting WAG conformeert zich aan deze nieuwe Claimcode en 
de statuten zijn daarmee in overeenstemming.  
Het bestuur stelt jaarlijks een governance document vast dat na goedkeuring door de Raad 
van Toezicht op de website wordt geplaatst. Ook de Raad van Toezicht zal jaarlijks een 
document op de website laten plaatsen waar in zij verantwoording aflegt.  
 
 

2. Geen  winstoogmerk 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het eventuele exploitatieoverschot wordt 
aangewend ten gunste van de deelnemers.  
 
 

3. Externe Financiering 
 
De Claimcode 2011 bevatte geen principe met betrekking tot externe financiering van 
collectieve acties. De Commissie Claimcode heeft het wenselijk geacht in de Claimcode 2019 
wel een principe hierover op te nemen.  
 
In de nieuwe Claimcode is omtrent de externe financiering bepaald dat het bestuur erop 
toeziet, dat de financieringsvoorwaarden  niet strijdig zijn met het belang van de 
deelnemers.  
 
Financiering van de stichting vindt plaats in de vorm van debiteurenkrediet verstrekt door de 
advocaat van de stichting. Facturen zijn niet eerder opeisbaar dan nadat de stichting over 
middelen beschikt waarmee de facturen kunnen worden voldaan. Tekorten zijn niet 
verhaalbaar op de deelnemers.  
 

4. Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling 
 
In de statuten van de Stichting WAG staat opgenomen, dat er geen (schijn van) 
belangenverstrengeling mag bestaan tussen leden van het  bestuur,  de raad van toezicht en 
de partij waartegen de claim is ingediend. De stichting conformeert zich aan dit principe.  
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5.  De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur 

 
Volgens de statuten van de Stichting WAG bestaat het bestuur uit minimaal drie natuurlijke 
personen. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat minimaal één bestuurder een 
jurist is. De Stichting WAG wijkt op dit punt nog af van de Claimcode. Op de website staat 
een moeilijk vervulbare vacature open voor een vierde bestuurslid: een ter zake deskundig 
jurist. Het ligt in de bedoeling van de Raad van Toezicht om in de nabije toekomst een 
kandidaat-bestuurslid met deze kwaliteit aan te stellen.  
 
De wijze waarop de Stichting WAG wordt vertegenwoordigd voldoet aan de Claimcode: deze 
vertegenwoordiging geschiedt namelijk door het voltallige bestuur ofwel door twee 
gezamenlijke handelende leden van het bestuur, onder wie de voorzitter. 
 
 
 

6. Vergoedingen aan bestuurders 
 

Volgens dit principe uit de Claimcode wordt de beloning aan bestuurders vastgesteld door 
de Raad van Toezicht. Bestuurders verrichten ten behoeve van de stichting geen 
gehonoreerde werkzaamheden die niet uit hun bestuurstaak voortvloeien. 
 
Uit Artikel 8 van de Statuten van de Stichting WAG volgt dat de bestuurders een beloning 
kunnen ontvangen voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de 
belangenorganisatie.  
 

7. De Raad van Toezicht 
 

Zowel dit principe uit de Claimcode als de Statuten van de Stichting WAG schrijven een Raad 
van Toezicht voor. Eind 2018 en in 2019 is er actief gezocht naar kandidaten ter vervulling 
van de vacatures. Inmiddels zijn er drie geschikte personen gevonden en benoemd: 
Penningmeester:   de heer J.K. Vos RA, oud-directeur regionale Rabobank; 
Secretaris:              de heer A. Rodenboog, oud-burgemeester van de gemeente Loppersum; 
Voorzitter:              de heer mr. G. Ham, voormalig advocaat bij PlasBossinade. 
 
 
 
 
Indien deelnemers en andere geïnteresseerden informatie wensen over de toepassing van 
de Claimcode door de Stichting WAG dan kunnen zij zich wenden tot het bestuur via het 
algemene mailadres, dat vermeld is op de site van de Stichting WAG.  
 
    --------------------------------------- 
 
 
 
 


